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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας1 (κανονισμός για τους ΟΑΠΙ) ετέθη σε πλήρη εφαρμογή στις 7 Δεκεμβρίου 2010. 
Επιβάλλει στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) να 
συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας ώστε να μεριάζονται οι πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων και να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και επαρκής διαφάνεια των 
αξιολογήσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι υπάρχοντες ΟΑΠΙ ήταν υποχρεωμένοι να 
υποβάλουν αίτηση καταχώρισης και να έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Στις 11 Μαΐου 2011 εκδόθηκε τροποποίηση του κανονισμού για τους ΟΑΠΙ2 (κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 513/2011), με την οποία ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αποκλειστική εποπτική εξουσία επί των ΟΑΠΙ που είναι καταχωρισμένοι 
στην ΕΕ προκειμένου να συγκεντρωθεί και να απλουστευθεί η καταχώριση και η εποπτεία 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και τη χρήση των αξιολογήσεων δεν καλύφθηκαν επαρκώς στον υφιστάμενο 
κανονισμό για τους ΟΑΠΙ. Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι ο κίνδυνος υπέρμετρης στήριξης
σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από πλευράς των συμμετεχόντων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε αυτά τα ανοικτά ζητήματα στην ανακοίνωση της 2ας
Ιουνίου 2010 («Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιμη ανάπτυξη»)4

και σε έγγραφο διαβούλευσης των υπηρεσιών της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 20115, όπου 
ανακοινώνεται η ανάγκη για στοχευμένη αναθεώρηση του κανονισμού για τους ΟΑΠΙ, η 
οποία παρουσιάζεται με την παρούσα πρόταση.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ΕΕ L 302 της 
17.11.2009.

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, ΕΕ L 145 της 31.5.2011.

3 Υπέρμετρη στήριξη σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υφίσταται όταν 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεσμικοί επενδυτές στηρίζονται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε 
αξιολογήσεις τις οποίες δημοσιοποιούν οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ 
παράλληλα παραμελούν τις δικές τους υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και εσωτερικής διαχείρισης 
κινδύνων. Η υπέρμετρη στήριξη σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αγελαία συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων, π.χ. σε παράλληλες πωλήσεις χρεογράφων μετά 
από υποβάθμιση των εν λόγω χρεογράφων σε κατηγορία χαμηλότερη του επενδυτικού βαθμού («below 
investment grade»), γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα – ιδίως στην 
περίπτωση που οι λίγοι μεγάλοι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σφάλλουν 
συλλογικά στις εκτιμήσεις τους.

4 COM(2010)301 τελικό.
5 Διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/cra_en.htm.
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Στις 8 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε μη νομοθετική έκθεση για τους 
ΟΑΠΙ6. Η έκθεση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης του κανονιστικού 
πλαισίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και λήψης μέτρων για 
να μειωθεί ο κίνδυνος υπέρμετρης στήριξης σε αξιολογήσεις.

Στην άτυπη σύνοδο ECOFIN της 30ής Οκτωβρίου 2010 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναγνώρισε ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος υπέρμετρης στήριξης σε 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και ο κίνδυνος που προκύπτει από το σύστημα 
αμοιβών των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμπέρανε, στις 23 Οκτωβρίου 2011, ότι χρειάζεται να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη 
μείωση της υπέρμετρης στήριξης σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Σε διεθνές επίπεδο, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) εξέδωσε, τον 
Οκτώβριο του 2010, αρχές για τη μείωση της εξάρτησης των δημοσίων αρχών και των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας7. 
Βάσει των εν λόγω αρχών, απαιτείται η εξάλειψη ή η αντικατάσταση των αναφορών σε 
τέτοιες αξιολογήσεις σε νομοθετικά κείμενα, στην περίπτωση που υφίστανται κατάλληλα 
εναλλακτικά πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και η θέσπιση υποχρέωσης των 
επενδυτών να προβαίνουν σε ίδιες εκτιμήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αρχές αυτές
επιβεβαιώθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής της G-20 στη Σεούλ τον Νοέμβριο του 2010.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση από τις 5 Νοεμβρίου 2010 
έως τις 7 Ιανουαρίου 2011, παρουσιάζοντας διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που είχαν επισημανθεί, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της υπέρμετρης 
στήριξης σε αξιολογήσεις. Η Επιτροπή έλαβε περίπου 100 σχόλια από ενδιαφερόμενους 
φορείς, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του σχεδίου της παρούσας πρότασης. 
Σύνοψη των απαντήσεων στο έγγραφο διαβούλευσης παρουσιάζεται στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-
consultation-20110704_en.pdf.

Στις 6 Ιουλίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης 
προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερες απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
ζητήματα αυτά. Συνοπτική παρουσίαση της σύσκεψης στρογγυλής τραπέζης διατίθεται στη 
διεύθυνση

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.

Εκπονήθηκε εκτίμηση αντικτύπου για την παρούσα πρόταση. Το κείμενό της μπορεί να 
αναζητηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm.

                                               
6 http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302.
7 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf.

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


EL 4 EL

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1. Νομική βάση

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος υπέρμετρης στήριξης των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ και 
των ΟΕΕ στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)8 και στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων9. Παράλληλα, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση κανονισμού δεν θα ήταν το κατάλληλο νομικό μέσο για την 
τροποποίηση των οδηγιών αυτών. Αφενός, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις 
που δεν είναι άμεσα εφαρμοστέες, αλλά χρειάζονται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Αφετέρου, 
η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει 
μάλλον να βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, που αποτέλεσε τη νομική βάση 
για την προαναφερθείσα οδηγία. Η οδηγία 2009/65/ΕΚ βασίστηκε στο αντίστοιχο άρθρο 95 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί το σχέδιο τροποποιήσεων των οδηγιών 2009/65/ΕΚ
και 2011/61/ΕΕ σε πρόταση οδηγίας βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

3.2. Αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), ανάληψη 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ επιβάλλεται μόνο όταν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν 
επαρκώς τους επιδιωκόμενους στόχους και, συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων 
της προτεινόμενης δράσης, οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από την ΕΕ. Η 
επιχειρηματική δραστηριότητα των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
είναι παγκόσμιας εμβέλειας και υπόκειται σε κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Οι 
αξιολογήσεις που εκδίδονται από έναν οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
που εδρεύει σε ένα κράτος μέλος χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες στις αγορές όλης της 
ΕΕ, οι οποίοι στηρίζονται σε αυτές. Επίσης, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τα επενδυτικά κεφάλαια, τόσο τους ΟΣΕΚΑ όσο και τους 
ΟΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα εγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια να λειτουργούν σε όλη την 
ΕΕ. Οι αποτυχίες ή η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους συμμετέχοντες στις αγορές, όπως και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλη την ΕΕ. Επομένως, απαιτούνται ασφαλείς ρυθμιστικοί 
κανόνες εφαρμοστέοι σε όλη την ΕΕ για την προστασία των επενδυτών και των αγορών από 
πιθανές αδυναμίες. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες για τη μείωση της 
υπέρμετρης εξάρτησης των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ από αξιολογήσεις της πιστοληπτικής 
ικανότητας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με δράση σε επίπεδο ΕΕ.

                                               
8 ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
9 ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
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Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επίσης αναλογικές, όπως απαιτείται από το άρθρο 5
παράγραφος 4 της ΣΕΕ. Οι τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη 
των στόχων τους. Οι διατάξεις για τη μείωση της στήριξης σε αξιολογήσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας είναι ενσωματωμένες στη γενική υποχρέωση των εταιρειών 
διαχείρισης ή επενδύσεων (όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ) και των ΔΟΕΕ (όσον αφορά τους 
ΟΕΕ) να χρησιμοποιούν διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης κινδύνων. Οι προτεινόμενες 
διατάξεις ομοιάζουν πολύ με τις διατάξεις που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή όσον αφορά τα 
πιστωτικά ιδρύματα10.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει την πρόταση της Επιτροπής, που υποβάλλεται παράλληλα, 
για κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού CRA/ΟΑΠΙ, που περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση της υπέρμετρης στήριξης των παραγόντων της αγοράς σε αξιολογήσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον της θέσπισης αυτής της γενικής αρχής για αποφυγή της 
υπέρμετρης στήριξης, η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού CRA/ΟΑΠΙ προβλέπει 
ορισμένα μέτρα που αναμένεται να διευκολύνουν την επίτευξη τους στόχου αυτού από τους 
επενδυτές. Συνεπώς, προβλέπει ότι οι επενδυτές θα πρέπι να είναι σε θέση να έχουν 
πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες που θα κοινοποιούνται στην αγορά από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τους εκδότες δομημένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει 
να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης που εφαρμόζουν και 
τις βασικές υποθέσεις τους, σχετικά με προτεινόμενες αλλαγές των μεθοδολογιών τους ή 
σχετικά με ειδικές πληροφορίες για ορισμένους τύπους αξιολογήσεων πιστοληπτικής 
ικανότητας, όπως οι αξιολογήσεις δημόσιου χρέους. Επίσης, η συγκρισιμότητα, για τους 
επενδυτές, των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται αναμένεται ότι θα 
αυξηθεί χάρη στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Αξιολόγησης (EURIX) που θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
της ΕΑΚΑΑ και θα περιλαμβάνει εναρμονισμένες κλίμακες αξιολόγησης. Οι εκδότες 
δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να παρέχουν στην αγορά περισσότερες 
πληροφορίες για τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την πιστωτική 
ποιότητα και τις επιδόσεις των επιμέρους υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του δομημένου
χρηματοπιστωτικού μέσου, τη δομή της πράξης τιτλοποίησης, τις ταμειακές ροές ή τυχόν 
εμπράγματες ασφάλειες που υποστηρίζουν ένα άνοιγμα τιτλοποίησης. Αυτές οι πρόσθετες 
πληροφορίες αναμένεται ότι θα διευκολύνουν τους επενδυτές, όπως οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ, 
ώστε να μπορούν να διενεργούν οι ίδιοι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και να 
μην χρειάζεται να στηρίζονται συστηματικά και μηχανιστικά σε οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να αξιολογούν την αξιοπιστία των μέσων, και 
ιδιαίτερα των δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία επενδύουν.

3.3. Ανάλυση της πρότασης

3.3.1. Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ περιέχει διατάξεις για την κανονιστική ρύθμιση των ΟΣΕΚΑ σε 
επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις να 

                                               
10 Πρόταση της Επιτροπής της 20 Ιουλίου 2011 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, COM(2011) 453 τελικό. Βλέπε σημείο β) του 
άρθρου 77.
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λειτουργούν σε όλη την Ένωση. Το άρθρο 51 της εν λόγω οδηγίας θεσπίζει ορισμένες 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Συγκεκριμένα, 
επιβάλλει σε μια εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων που διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ να 
χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που θα της επιτρέπει να ελέγχει και να 
μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο 
προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε ώστε να ορίζει, με κατ’  
εξουσιοδότηση πράξεις, τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζουν αυτοί που διαχειρίζονται τους ΟΣΕΚΑ.

Το άρθρο 1 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 51 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη 
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων:

– το σημείο 1) επιβάλλει στην εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων να μην στηρίζεται 
αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ.
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δύνανται να 
χρησιμοποιούνται στην εν λόγω διαδικασία ως ένας μεταξύ περισσότερων 
παραγόντων, αλλά όχι να υπερισχύουν·

– το σημείο 2) προτείνει αντίστοιχες τροποποιήσεις των υφισταμένων 
εξουσιοδοτήσεων της Επιτροπής να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
προκειμένου να ορίζει τις διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφος 1 της οδηγίας
2009/65/ΕΚ.

3.3.2. Τροποποίηση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές ΟΕΕ

Παρομοίως, η οδηγία 2011/61/ΕΕ περιέχει διατάξεις για την κανονιστική ρύθμιση, σε επίπεδο 
ΕΕ, των διαχειριστών των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ). Συνεπώς, 
επιτρέπεται στους ΟΕΕ που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις να λειτουργούν σε όλη την 
Ένωση. Το άρθρο 15 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Επιβάλλει συγκεκριμένα στον 
διαχειριστή ενός  ΟΕΕ να εφαρμόζει επαρκή συστήματα διαχείρισης κινδύνων για την 
κατάλληλη αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι 
οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους είναι 
εκτεθειμένος ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε ώστε να ορίζει, 
με κατ’  εξουσιοδότηση πράξεις, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές των ΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους οποίους 
διατρέχουν οι διαχειριστές των ΟΕΕ εκ μέρους των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.

Το άρθρο 2 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 15 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων:

– το σημείο 1) επιβάλλει στον διαχειριστή του ΟΕΕ να μην στηρίζεται αποκλειστικά ή 
μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να 
εκτιμήσει την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΕΕ. Οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δύνανται να χρησιμοποιούνται στην εν 
λόγω διαδικασία ως ένας μεταξύ περισσότερων παραγόντων, αλλά όχι να 
υπερισχύουν·

– το σημείο 2) προτείνει αντίστοιχες τροποποιήσεις των υφισταμένων 
εξουσιοδοτήσεων της Επιτροπής να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
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προκειμένου να ορίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας
2011/61/ΕΕ.

3.3.3. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Η πρόταση προβλέπει προθεσμία μεταφοράς 12 μηνών.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2011/0360 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά 
με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη 

στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 περιέχει 
διατάξεις για την κανονιστική ρύθμιση, σε επίπεδο ΕΕ, των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Παρομοίως, η οδηγία 2011/61/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 περιέχει διατάξεις για την 
κανονιστική ρύθμιση, σε επίπεδο ΕΕ, των διαχειριστών των οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ). Και οι δύο αυτές οδηγίες θεσπίζουν απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων από τις εταιρείες
διαχείρισης ή επενδύσεων που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ ή από τους διαχειριστές των 
ΟΕΕ, αντίστοιχα. 

                                               
1 ΕΕ C της σ. .
2 ΕΕ C της σ. .
3 ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ.32.
4 ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ.1.
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(2) Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι ότι οι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ, στηρίζονται υπέρμετρα στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας προκειμένου να πργματοποιήσουν τις επενδύσεις τους σε χρεωστικούς 
τίτλους, χωρίς απαραίτητα να διενεργούν οι ίδιοι αξιολογήσεις όσον αφορά την 
αξιοπιστία των εκδοτών των εν λόγω χρεωστικών τίτλων. Προκειμένου να βελτιωθεί 
η ποιότητα των επενδύσεων τις οποίες πραγματοποιούν οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ και, 
συνεπώς, να προστατεύονται οι επενδυτές που επενδύουν στους εν λόγω φορείς, είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα πρόσωπα που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ να 
αποφεύγουν να στηρίζονται αποκλειστικά και αυτομάτως σε εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο που ενέχουν οι επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται.
Συνεπώς, η γενική αρχή της αποφυγής της υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικές 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να ενσωματωθεί στις διαδικασίες 
και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων των διαχειριστών των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ
και να προσαρμοστεί στις ιδιομορφίες τους. 

(3) Για την περαιτέρω εξειδίκευση της γενικής αρχής περί υπέρμετρης στήριξης που θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ιδίως ότι οι διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ θα εμποδίζονται ουσιαστικά να 
στηρίζονται υπέρμετρα σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά 
την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού που κατέχουν οι ΟΣΕΚΑ 
ή οι ΟΕΕ. Ως προς αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι εξουσίες της 
Επιτροπής στις εν λόγω οδηγίες βάσει των οποίων η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικές με τις γενικές διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες 
και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιούν οι διακειριστές των 
ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(4) Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς άλλες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας5, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
[xxx/xxxx] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [xxx xxx xxxx]
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/20096. Οι εν λόγω διατάξεις 
θέτουν ως γενικό στόχο τη μείωση της υπέρμετρης στήριξης των επενδυτών σε 
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και αναμένεται ότι θα 
διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου αυτού. 

(5) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η συμβολή στη μείωση της 
υπέρμετρης στήριξης των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ σε εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας κατά την πραγματοποίηση των επενδύσεών τους, είναι 
αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς σε επίπεδο κρατών μελών και δύναται συνεπώς, 
λόγω της πανενωσιακής δομής και επίπτωσης των δραστηριοτήτων των ΟΣΕΚΑ, των 
ΟΕΕ και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, να επιτευχθεί

                                               
5 ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1.
6 EE L […] της […], σ. […].
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καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(6) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ και η οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει επομένως να 
τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Το άρθρο 51 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης των 
κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο 
των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του 
χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, δεν στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε 
εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσει την 
αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ.»·

(2) στην παράγραφο 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας διαχείρισης 
κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο. Τα κριτήρια αυτά θα εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία διαχείρισης 
εμποδίζεται να στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε εξωτερικές
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να εκτιμήσει την 
αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ·».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

(1) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη
αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι οποίοι 
είναι σημαντικοί για κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους είναι 
εκτεθειμένος ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, οι ΔΟΕΕ δεν στηρίζονται 
αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
προκειμένου να εκτιμήσουν την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΕΕ.»·
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(2) στην παράγραφο 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
τους ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι ΔΟΕΕ εκ 
μέρους των ΟΕΕ που διαχειρίζονται. Τα εν λόγω συστήματα διαχείρισης 
κινδύνων εμποδίζουν τους ΔΟΕΕ να στηρίζονται αποκλειστικά ή μηχανιστικά 
σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να 
εκτιμήσουν την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΕΕ.».

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 
την XX XXXX [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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